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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing  

 

 
 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Fijn dat we na de zomervakantie wederom alle kinderen en ouders/verzorgers op school hebben kunnen 
ontvangen. De kinderen komen weer meer terug in het schoolritme en het is fijn om alles zoals vanouds te 
zien: kennismaken in de klas, de eerste activiteiten, de eerste toetsen, maar ook hangen tegen de beer, 
kaarten in de pauze, rommelige kluisjes waar toch de spullen worden gevonden, vragen stellen, kletsen, 
opletten, lol hebben met elkaar, enzovoort. In de pauze was het wat onrustig en gelukkig gaat dat een stuk 
beter en zien we veel kinderen gezellig pauze houden. 
 
De ouderavonden om kennis te maken met de mentoren zijn geweest en druk bezocht. Dit toont ook voor 
ons weer aan hoe belangrijk het is om contact met elkaar te hebben en te houden. Ouders en kinderen 
komen op school voor een gesprek als dat nodig is. Met elkaar: het kind, de docenten en de 
ouders/verzorgers zorgen zo dat een kind het beste tot leren komt.  Op 8 november is er een thema-avond 
voor ouders waarbij informatie wordt gegeven over het leren door kinderen en hoe u uw kind kunt 
begeleiden. Verderop in de nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze avond. Hopelijk komt u dan ook 
in grote getalen opdagen. 
 
Jolanda van den Broek, 
Rector 
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Uitnodiging thema-ouderavond 
 
Thema-ouderavond ‘Ontwikkel je motivatie’ op 8 november 2022 in het 
Oosterlicht Theater met als gastspreker Martijn van der Spoel 
 
Het is gelukkig weer mogelijk om een thema-avond voor 
ouders te organiseren. In de bijlage treft u de  uitnodiging 
voor deze avond aan. In de ouderraad is aangegeven dat 
ouders graag meer informatie willen over het puberbrein. 
Tijdens deze thema-avond wordt er stilgestaan bij hoe 
pubers leren en hoe je als ouders/verzorgers je kind(eren) 
kunt helpen bij het leren. Gastspreker Martijn van der Spoel 
heeft veel ervaring met leerlingen en is 
onderwijspsycholoog. Zelf heb ik hem in Londen mogen 
bezoeken, waar hij leerlingen helpt bij hun motivatie en 
leren. Ik vond het zeer inspirerend, hopelijk is het dat ook 
voor u.  
 
U bent 8 november van harte welkom in ons theater om deel te nemen aan deze thema-ouderavond.  
In verband met beperkte parkeergelegenheid vragen wij u op de fiets te komen. Komt u toch met de auto 
parkeert u dan zoveel mogelijk op ons eigen parkeerterrein.  
 
Jolanda van den Broek, 
Rector  
 

Oosterlicht en coronascenario’s 
Zoals u eerder al hebt vernomen via een brief van ons bestuur, zijn er door de scholen coronadraaiboeken 
gemaakt. Dat geldt ook voor het Oosterlicht: we bereiden ons voor op diverse scenario’s. In welk scenario 
we ons bevinden en welke maatregelen daarbij horen, wordt door het ministerie bepaald.  
 
Juist nu landelijk de besmettingscijfers oplopen, roepen we iedereen op zich goed aan de basismaatregelen 
te houden: was je handen, hoest en nies in je elleboog, doe bij klachten een zelftest en haal tijdig een 
vaccin, booster- of herhaalprik. Leerlingen kunnen zelftesten ophalen bij de receptie. Wanneer een leerling 
positief test, vragen we om dit telefonisch of via de mail te melden bij de sectorpost. Op deze manier 
houden we zicht op het aantal positieve testuitslagen. Ook tijdens herfstweer zullen de ramen regelmatig 
openstaan om te zorgen voor voldoende frisse lucht. We vragen leerlingen hier rekening mee te houden bij 
hun kledingkeuze.  
 
Leerlingen met een kwetsbare gezondheid  
In voorbereiding op andere scenario’s, is het belangrijk om in beeld te hebben welke leerlingen en 
medewerkers er zelf een kwetsbare gezondheid hebben of in een thuissituatie leven met mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Samen kunnen we dan onderzoeken hoe we hier zo goed mogelijk mee om kunnen 
gaan in de coronascenario’s. In de brief die wij u op 14 oktober mailden, vroegen wij u dit vóór de 
herfstvakantie met de mentor van uw kind te bespreken.  
 
Twijfel wat je moet doen? Gebruik bij twijfel of uw kind naar school mag deze informatiesite van de 
rijksoverheid: https://mijnvraagovercorona.nl/nl/thema/testen. Deze check geeft bijvoorbeeld ook 
duidelijkheid over hoelang uw kind in isolatie moet als er een positieve zelftestuitslag is. 

https://mijnvraagovercorona.nl/nl/thema/testen


OosterlichFlits - nieuwsbrief voor ouders/verzorgers - nr. 01 schooljaar 2022/2023 – Oosterlicht College Nieuwegein  
 

Schoolgids 
Onze schoolgids van dit schooljaar vindt u op www.oosterlichtnieuwegein, bij de Praktische informatie 
onder de button Praktisch. De gids staat bomvol informatie over ons onderwijs en de gang van zaken op 
school. Ook staan de vakanties er in, staat vermeld hoe u uw kind kunt ziekmelden en wat onze visie is op 
wat wij doen. Lees hem eens door. Er staat altijd wel iets in dat ook voor u handig of fijn is om te weten. 
Snel naar de schoolgids? Gebruik dan deze link: 
https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/files/original/def-schoolgids-ocn-2022-2023.pdf 

 
 

 

Schoolfotograaf    
In september is de schoolfotograaf op school geweest. De meeste leerlingen hebben zich enthousiast laten 
fotograferen. De foto’s worden gebruikt in Magister en voor sommige leerjaren op de schoolpasjes. Er zijn 
individuele foto’s gemaakt en klassenfoto’s; u ontvangt ze rechtstreeks van fotograaf Van den Berg. 

 
Profielwerkstuk (PWS) 
Voor de examenleerlingen havo, vwo en vmbo tl is het PWS-traject al bij de start van het schooljaar in gang 
gezet. Er werden onderwerpen bedacht en een plan van aanpak gemaakt. Ook dit jaar zijn er weer heel 
interessante onderzoeken gekozen. Een greep uit de gekozen onderwerpen: Hoe erg verschilt het gedrag 
van mensen met dat van dieren? Kinderarbeid, Bier, De invloed van de Grieken en de Romeinen en  
De werkstress bij leraren op de middelbare school.  

De meeste scholieren maken hun PWS voor één vak uit hun gekozen profiel. In het PWS brengt de leerling 
samen wat hij/zij in de afgelopen jaren heeft geleerd.  

Doorgaans voert de leerling zelfstandig of in tweetallen een klein onderzoek uit. Het doel daarvan is 
tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds wordt hij getoetst op 
vaardigheden, zoals het opzetten van  een 
onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren. Bij het profielwerkstuk hoort dan ook 
een presentatie aan familie, vrienden en de PWS-begeleider, die op school op een presentatie-avond 
plaatsvindt.  

 
Aan de slag voor het PWS! Gezamenlijke start. 

http://www.oosterlichtnieuwegein/
https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/files/original/def-schoolgids-ocn-2022-2023.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Analytisch_oordeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschrijving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Presenteren
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In de prijzen op het Junior Gouden Kalveren Gala 
In de afgelopen activiteitenweek hebben de vierdejaars kunst-drama-leerlingen een workshop gehad van 
het Nederlands Filmfestival. In deze workshop leerden zij meer over cameragebruik, een verhaal 
overbrengen, het monteren van een film en het maken van een pakkende filmposter. Daarna zijn zij in 
groepjes aan de slag gegaan met hun eigen korte film en poster, die vervolgens werden ingezonden om 

mee te doen aan de Junior Gouden Kalveren wedstrijd.  
Aan deze wedstrijd doen veel scholen in- en rondom Utrecht mee en er 
wordt beoordeeld door een vakjury van Utrechtse regisseurs en acteurs. 

Op dinsdag 27 september was de uitreiking van de Gouden Kalveren 
tijdens een heus gala in de Kinepolis in Utrecht. Onze leerlingen kwamen 
volledig uitgedost in galakleding, zijn voor meerdere categorieën 
genomineerd én er is zelfs een groepje naar huis gegaan met de Junior 
Gouden Kalf voor “beste Plottwist”. Een erg geslaagde dag! 
 

 
 

GSA Oosterlicht 
 

Op dinsdag 11 oktober was het de jaarlijkse ‘Coming Out Day’.  
De GSA van het Oosterlicht Nieuwegein zette deze dag extra in de spotlight.  
 
Dit alles doen we op onze school om de LGBTQ+ community een veilige haven te 
geven. De Gender en Sexuality Alliance, afkorting voor GSA, is op het Oosterlicht 
hiervoor speciaal opgezet door en voor leerlingen, samen met docenten.  
Wij vergaderen maandelijks op de eerste maandag van de maand. 
 

Verder is er in de maand december (9 december) extra aandacht voor Paarse Vrijdag. In juni volgen er 
weer activiteiten waar later meer informatie over komt.  
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op via: 
@Gsa.ocn (Instagram) Of via de mail naar: gsa.oosterlicht.nieuwegein@gmail.com 
Voor vragen kunt u ook terecht bij docent de heer Best Withet: b.withet@oosterlicht.nl 
 

mailto:gsa.oosterlicht.nieuwegein@gmail.com
mailto:b.withet@oosterlicht.nl
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Volgtoetsen 
Onze school is dit schooljaar overgegaan op het afnemen van volgtoetsen via DiaTaal in plaats van gebruik 
te maken van de Cito-volgtoetsen. We menen met DiaTaal een beter product te hebben om de ontwik-
keling van onze leerlingen te kunnen volgen. Met de uitslag van deze toetsen kunnen we goed zien wat het 
niveau is van het begrijpen van teksten in het Nederlands en in het Engels, en van rekenen/wiskunde in het 
algemeen. De resultaten worden gekoppeld in Magister, besproken met de mentoren en gebruikt om te 
bepalen of een leerling extra begeleiding (EB) nodig heeft voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde. 
 

 

We namen de toetsen af van 7 tot en met 14 oktober in leerjaar één en eenmalig ook in leerjaar twee.  
Op deze wijze krijgen we actuele informatie in handen en kunnen we de leerling beter adviseren op EB.  
 
De leerlingen en hun ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor EB ontvangen hierover bericht. 

Voor vragen over EB kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind(eren).  
 

Hoog- en meerbegaafdheid 
Onze schoolleiding verdiept zich momenteel in het aanbieden van onderwijs aan hoog- en meerbegaafden 
kinderen die op een reguliere school kunnen functioneren. Een aantal docenten is opgeleid, of daarmee 
bezig, om deze leerlingen hier goed in te kunnen begeleiden. Wij oriënteren ons op dit gebied tezamen 
met middelbare scholen in de regio zoals het Cals College, het Anna van Rijn College en de Heemlanden. 
Vanuit de stuurgroep waarin wij met deze scholen zitten, hebben wij subsidie ontvangen om te gebruiken 
voor studiebegeleiding en professionalisering. We zijn bijvoorbeeld materiaal aan het ontwikkelen dat door 
de hele school gebruikt kan worden in de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen, gericht op de 
executieve functies. We zien vaak dat hoog- en meerbegaafden kinderen vast lopen in hun planning, 
organisatie en het leren leren, omdat zij vaak dingen al kennen of kunnen. Het is niet onze intentie een 
aparte klas met hoog- en meerbegaafde kinderen te vormen, maar om kinderen te begeleiden in de klas 
(met name dan in het vwo of het Brugjaar Jan Ligthart) waarin zij zitten. In het vwo wordt er dit jaar extra 
aandacht besteed aan het opzetten van vakverbindende projecten of activiteiten; leerlingen worden 
daardoor meer uitgedaagd en leren elkaar kennen. Wij worden begeleid door Bureau Begaafd en Kind in 
Kaart, organisaties die veel ervaring hebben met kinderen, ouders en professionals.  
 
De komende tijd gaan wij verder met de uitwerking van de plannen. Wij houden u op de hoogte via deze 
nieuwsbrief. 
 
Heeft u vragen, stel ze aan mevrouw Marieke Coumans, m.coumans@oosterlicht.nl 

 

 

mailto:m.coumans@oosterlicht.nl
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Uitgelicht 
 
Vmbo tl/havo 
In deze nieuwsbrief geven we u wat meer informatie over onze afdeling tl/havo en tl. Tl staat voor 
theoretische leerweg en deze leerweg maakt onderdeel uit van het vmbo. In deze populaire brugklas begint 
de leerling in een gecombineerde klas van onderwijs op tl en havo niveau. Wij noemen dat een dakpanklas. 
De tl/h-leerling kan hierdoor nog 2 jaar groeien naar het niveau dat bij de leerling past. Kiezen hoeft de 
eerste twee jaar dus nog niet. In de tl/havo-klas verwachten we meer zelfstandigheid en in de lessen gaan 
we dieper in op de lesstof. Het tempo en niveau ligt boven dat van het vmbo basis en kader. Leerlingen 
krijgen leerstof en cijfers op zowel tl- als op havo-niveau die ook op het rapport komen te staan.  

 

 

In de OC Talenturen ontdekken de 
leerlingen hun interesses of talenten 
op het gebied van bijvoorbeeld sport, 
expressie, science of talen. 
 

 

 

 

Door de manier waarop wij het tl/havo onderwijs in de onderbouw organiseren, is de doorstroom naar klas 
3 van de havo groter. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om in 7 vakken eindexamen te doen. Dit 
betekent dat de leerlingen met een brede basis het mbo of de havo in kunnen gaan. De doorstroom naar 
de havo na het eindexamen vmbo tl is relatief hoog.                                                                             

In klas 2 en 3 draaien de leerlingen projecten. Enerzijds om ze voor te bereiden op de Nieuwe Leerweg die 
door de overheid in 2024 verplicht gaat worden (naast de theoretische vakken een praktijkvak), anderzijds 
om de leerlingen kennis te laten maken met de diverse mbo-scholen en met bedrijven. Ze leren hiermee 
zelfstandiger te werken en in projectvorm bezig te zijn met een groep. 
  

De keuze voor de eindexamenvakken (7 vakken) is al in het 2e semester van  
klas 3. Daardoor kunnen de leerlingen zich nog beter concentreren op de 
eindexamenvakken; 1,5 jaar in plaats van 1 jaar. 
 
Deze mooie 4-jarige opleiding combineert theorie met praktijk, gericht op het 
vervolgonderwijs.  
 
Wilt u meer weten over onze afdeling tl/havo of tl, stuurt u dan een berichtje 
naar de afdelingsleider mevrouw Henny van Nimwegen,  

                                           h.vannimwegen@oosterlicht.nl  
 

mailto:h.vannimwegen@oosterlicht.nl


OosterlichFlits - nieuwsbrief voor ouders/verzorgers - nr. 01 schooljaar 2022/2023 – Oosterlicht College Nieuwegein  
 

In beeld en betrokken in onderbouw vwo 
Op ons vwo zijn we vorig jaar begonnen aan de implementatie van Leerlingbespreking.nl. Door dit systeem 
kunnen wij rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen efficiënter laten verlopen en de voortgang van 
de ontwikkeling van de leerling goed monitoren. Ook de leerlingen zelf hebben hierin een rol doordat zij 
een plan van aanpak maken naar aanleiding van de feedback die zij krijgen. Dit gebeurt 4 x per jaar.  
In leerjaar 1, 2 en 3 vwo voeren ouders/verzorgers, de mentor en de leerling 1 à 2 keer per jaar een 
driehoeksgesprek. Tijdens dit gesprek presenteert de leerling zijn/haar eigen geschreven plan van aanpak 
waardoor hij/zij meer verantwoordelijkheid krijgt in het sturen van het leerproces.  

In klas 1 en 2 vwo geven we de leerlingen geen cijfers, maar wordt er wel een letterbeoordeling in Magister 
genoteerd. De focus ligt vooral op de feedback die leerlingen ontvangen en verwerken in de leerstof. Vanaf 
klas 3 wordt er nog steeds formatief gewerkt, maar daarnaast wordt er ook een aantal cijfers gegeven.  
 
Heeft u vragen over deze werkwijze? Mevrouw Marieke Coumans, afdelingsleider vwo, 
m.coumans@oosterlicht.nl. 
 

 
 
PAL-bijlessen 
We gaan weer beginnen met PAL-bijlessen door studenten van 
Lyceo. PAL staat voor Persoonlijk Assistent van de Leraar.  
 
Leerlingen uit leerjaar 3 en 4tl, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo kunnen 
hulp krijgen bij één of twee vakken gedurende een zestal bijlessen 
in een tussenuur, of voor of na de lessen, individueel of in een klein 
groepje, gewoon op school, en ook door school betaald.  
 
In een brief die op 6 oktober naar betreffende ouders/verzorgers is 
gegaan is uitgebreid uitgelegd hoe het werkt. Heeft u vragen over 
de PAL-bijlessen, richt u dan tot de vakdocent(en) of mentor van uw 
kind.  
 
 

 
 

Brugjaar Jan Ligthart 
Misschien heeft u ervan gehoord of heeft u een kind in deze klas: het Oosterlicht Nieuwegein heeft een 
Brugjaar Jan Ligthart, een klas tussen groep 8 en klas 1. Deze is bedoeld voor kinderen die al wel klaar zijn 
met de basisschool maar nog niet voor de middelbare school. Tijdens het Brugjaar Jan Ligthart wordt er 
gewerkt aan executieve en sociale vaardigheden, zodat een leerling met meer zelfvertrouwen naar de 
middelbare school gaat. Er zijn bepaalde voorwaarden gesteld aan het aannemen van kinderen in het 
Brugjaar waarvan de lesstof op tl/havo/vwo niveau wordt aangeboden.  
 
Tot de procedure behoort ook een intakegesprek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website 
bij Onderwijs of klik hier: https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/groep-8/brugjaar-jan-ligthart 
  

https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/groep-8/brugjaar-jan-ligthart
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Mevrouw Gwendolyn de Zoete is pasgeleden benoemd tot coördinator leerlingzaken (clz) van het Brugjaar. 
Heeft u vragen die niet aan de mentor gesteld kunnen worden of heeft u interesse in het Brugjaar Jan 
Ligthart, stuur dan een berichtje op: g.dezoete@oosterlicht.nl of m.coumans@oosterlicht.nl 
  
In november en december geven we korte rondleidingen voor kinderen en hun ouders/verzorgers die meer 
willen weten over het Brugjaar Jan Ligthart. Op onze website bij Onderwijs staan de data vermeld.  
  
 

Training Navigeren door de puberteit  
Als ouder/verzorger van een puber krijg je te maken met allerlei veranderingen. Veranderingen die leuk, 
maar ook lastig kunnen zijn. Een puber ontwikkelt zijn eigen mening, neemt niet meer alles van je aan en 
heeft soms stemmingen die sterk wisselen. Deze nieuwe periode vraagt andere vaardigheden van ouders. 
 
De training “Navigeren door de puberteit” biedt ouders een steun in de rug. Men krijgt informatie, we doen 
allerhande oefeningen en opdrachten en er worden ervaringen met elkaar uitgewisseld. Onderwerpen die 
tijdens de training behandeld worden zijn o.a.: de fase puberteit, opvoedstijlen, positief en coachend 
communiceren, grenzen aangeven en omgaan met discussies en ruzies. De training wordt begeleid door 
trainer(s) van Sante Partners. 
 
De training is voor ouders/verzorgers van (pre)pubers, woonachtig in Nieuwegein. Kosten: vrijwillige 
bijdrage van 25 euro. De training zal plaatsvinden op: 9, 16, 23 en 30 november 2022. Tijd: 09:30 – 11:30 
uur. Adres: Buurtplein Zuid, Ratelaar 35 te Nieuwegein.  Aanmelden kan via groepswerk@santepartners.nl 
onder vermelding van naam, contactgegevens en reden van aanmelding. 
 
 

Activiteitenplanning  
In de bijlage van deze OosterlichtFlits vindt u een schoolbrede activiteitenplanning tot aan de 
kerstvakantie.  
 
Activiteiten voor leerlingen en ouders/verzorgers worden ook gepubliceerd op onze website in het 
SNELMENU bij het kopje KALENDER: https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/kalender 

 

World Cleanup Day 

 
In de week voor en na de World Cleanup Day  -de grootste jaarlijkse opschoonactie ter 
wereld-  hebben onze eerste klassen zwerfafval rond de school verzameld. Zij volgden 
met hun mentor een les over afval. Aansluitend gingen zij met prikkers naar buiten.  
Er werd 55 kilo! vuil van het schoolplein en voor het toegangshek van de school 
opgeraapt. De klas van docent Daniël de Haas (Bt1c) heeft het meeste afval opgehaald; 
wel 33 kilo! 

 

mailto:g.dezoete@oosterlicht.nl
mailto:m.coumans@oosterlicht.nl
mailto:groepswerk@santepartners.nl
https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/kalender
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CO2-meters in klaslokalen 
Het is vanuit de overheid verplicht gesteld om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. 
In de klas moet men voortdurend kunnen meten of de ventilatie op orde is. Het is noodzakelijk om op alle 
plekken voorbereid te zijn als de coronabesmettingscijfers mogelijk verder oplopen. Onze school voldoet 
aan deze verplichting en heeft in september alle lokalen en lesruimtes voorzien van een CO2-meter.  
 

Rijnhuizen bouwt; verkeers- en parkeerhinder 
Onze school komt steeds meer tussen woningbouw te liggen. Industrieterrein Plettenburg-West wordt 
omgetoverd tot woon-/werkwijk Rijnhuizen. Het Oosterlicht Nieuwegein ligt daar midden in. Dat er 
gebouwd wordt, heeft ook gevolgen voor onze school. In overleg met de wijkbeheerder, de gemeente 
Nieuwegein en onze teamleider facilitair proberen wij het fietsverkeer van en naar onze school zo goed 
mogelijk te begeleiden.  

Dit betekent dat leerlingen soms moeten afstappen of een omleiding volgen.  
De bouwwerkzaamheden veroorzaken ook parkeerhinder rondom het Oosterlicht. 
Dit is doordeweeks merkbaar voor onze medewerkers maar zeker ook op 
ouderavonden. Er zijn weinig parkeerplekken. Tegenover onze school staan 
appartementencomplexen met parkeerplaatsen, maar die mogen niet gebruikt 
worden door bezoekers van onze school. Dat is een privéterrein. Wij verzoeken u 
dan ook zoveel mogelijk op de fiets naar ouderavonden te komen. U kunt uw fiets 
kwijt op ons schoolplein.  

 

 
 
Nieuwegein bouwt - verkeershinder 
Het centrum (City) van Nieuwegein vernieuwt. Langs het kanaal de Doorslag gaat het woningbouwproject 
CityPromenade van start. Voor de veiligheid is het nodig om tijdens de bouw het Brugpad af te sluiten. Een 
veel gebruikt pad voor fietsers -en dus veel van onze leerlingen- in Nieuwegein en fietsers van en naar 
Utrecht, IJsselstein en Vianen. Sinds 3 oktober worden fietsers daarom omgeleid. Bij het 
Zuidstedeviaduct wordt een nieuwe aansluiting gemaakt, waarmee de fietser via het viaduct van de ene 
naar de andere kant van het water kan fietsen. Om het makkelijk te maken, wordt er gewerkt met routes in 
verschillende kleuren.  
 

Wat verandert er? 
Kijk de video en laat u informeren over de reden en aanpak van de 
fietsomleidingen. 
Bekijk de plattegrond met alle fietsroutes in en om City Nieuwegein.  
 
 
Aanspreekpunt vanuit het Oosterlicht Nieuwegein is mw. Carola Jansen 
van ’t Land, onze teamleider facilitair, carola@oosterlicht.nl 

 
 
 

https://youtu.be/Pra4-fXLync
https://city-nieuwegein.nl/bereikbaarheid/
mailto:carola@oosterlicht.nl
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Bijna herfstvakantie 
Het is bijna niet te geloven; de eerste 
schoolvakantie van dit schooljaar staat alweer 
voor de deur; de herfstvakantie. Een aantal 
weken geleden is vol goede zin gestart, zijn 
excursies gemaakt, zijn de brugklassers h/v en 
tl/havo op kamp geweest, waren er diverse 
kennismakingsactiviteiten en zijn de eerste 
ouderavonden gehouden. Er gebeurt veel op het 
Oosterlicht Nieuwegein. Dan is het ook goed 
even gas terug te kunnen nemen in een vakantie. 
Die start op 22 oktober en duurt tot 30 oktober. 
Wij hopen dat jullie met het gezin, familie en 
vrienden genieten van even helemaal niets. Na 
de vakantie kan iedereen er vast weer met frisse 
moed tegenaan.  

 

Volgende OosterlichtFlits 
OosterlichtFlits nr. 02 verschijnt op donderdag 22 december 2022.  
Heeft u vragen, stel ze via communicatienieuwegein@oosterlicht.nl  
Onze redactie brengt u in contact met de juiste medewerker(s). 

Brugklaskamp havo/vwo 

mailto:communicatienieuwegein@oosterlicht.nl
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